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Święta Paschalne, w naszej tradycji nazywane Świętami Wielkanocnymi, 
rozpoczynają się od Wielkiego Czwartku, a nie od Wielkiej Soboty czy Niedzieli 
Zmartwychwstania, jak często praktykuje wielu ludzi. Rozważania Słowa Bożego 
rozpoczniemy zatem od Wielkiego Czwartku. Oprócz liturgii w kościele 
zapraszamy do poświęcenia czasu na modlitwę rodzinną z dziećmi, aby móc 
przybliżyć sens liturgii każdego dnia świąt. 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT - WIELKI CZWARTEK 

Uniżenie Jezusa wobec człowieka i bycie jego sługą. 

Czytanie: J 13, 1-15 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata 
do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.  W czasie wieczerzy, gdy 
diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać,  wiedząc, że Ojciec 
dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie,  wstał od wieczerzy i złożył 
szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał.  Potem nalał wody do miednicy. I zaczął 
umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do 
Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?»  Jezus mu 
odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to 
wiedział».  Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu 
Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną».  Rzekł do Niego Szymon Piotr: 
«Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!».  Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany 
potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie 
wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». 
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem?  Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze 
mówicie, bo nim jestem.  Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście 
powinni sobie nawzajem umywać nogi.  Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 
czynili, jak Ja wam uczyniłem.  
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Jezus po to się narodził i przybrał ludzkie ciało jako Bóg, aby przyjść człowiekowi z pomocą. 

1. Jakiej pomocy ty sam potrzebujesz? (przy utrzymaniu porządku w swoim pokoju, w 
odrabianiu lekcji, w rysowaniu, w wykonywaniu obowiązków domowych itp.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kto pomaga Ci, gdy potrzebujesz pomocy? Narysuj lub napisz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W jaki sposób Jezus przychodzi Ci z pomocą? Jezus obmywa nogi apostołom. Pokoloruj 
obrazek. 
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DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT - WIELKI PIĄTEK 

Wspominamy Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa 

Wielki Piątek jest dramatycznym dniem sądu, Męki i Śmierci Chrystusa. Jest to jedyny 
dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. W kościołach odprawiana jest 
Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast odbywa się publiczna Droga Krzyżowa. 
W dniu tym obowiązuje post ścisły. 

Jest to szczególny czas, w którym możemy oddać Jezusowi to wszystko, co jest dla nas 
trudne, rodzi ból i cierpienie. 

 

Czytanie: J 19, 16-27 

Zabrali zatem Jezusa.  A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, 
które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej 
i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. 
A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis czytało wielu Żydów, 
ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku 
hebrajskim, łacińskim i greckim.  Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król 
Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim».  Odparł Piłat: «Com napisał, 
napisałem». Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery 
części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała 
tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, 
do kogo ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los 
rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. 

 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i 
Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój».  Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka 
twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 
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1. Co jest dla ciebie trudne (wyśmianie przez kolegów, zjedzenie tego, co nie 
smakuje, nieobecność taty lub mamy w domu, samotność, bycie niesłuchanym)? 
Napisz lub narysuj. 

 

 

 

 

 

2. W jaki sposób cierpiał Jezus? Co jest (było?) dla Niego trudne? Napisz i pokoloruj 
obrazek. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………
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TRZECI DZIEŃ ŚWIĄT– WIELKA SOBOTA 

Wielka Sobota nazywana jest dniem ciszy. Bóg jest w grobie. A przecież właśnie tego dnia On 
pojawia się tam, gdzie najmniej się go spodziewamy. Zstępuje do piekieł.  

W Wielką Sobotę nie sprawuje się Mszy Świętej. Wieczorna liturgia przynależy już do Niedzieli 
Zmartwychwstania.  

 

Czytanie: Mk 16, 1-7 

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, 
żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, 
gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do 
grobu?»  Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo 
duży.  Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w 
białą szatę; i bardzo się przestraszyły.  Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa 
z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.  Lecz idźcie, 
powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam 
powiedział». (Mk 16, 1-7) 

 

GRÓB JEZUSA (pokoloruj) 

Wielka Sobota to jeszcze czas smutku po złożeniu do grobu Jezusa. 

Co rodzi smutek w twoim sercu? Napisz. 
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Pierwszymi świadkami zmartwychwstania były kobiety. Miały przywilej pierwszeństwa dzięki 
swojej miłości i wierności. 

W czym kobiety były wierne i jak okazywały swoją miłość?  

 

W jaki sposób ty okazujesz swoją miłość osobom najbliższym?  

Czy chciałbyś to robić jeszcze inaczej?  
W jaki sposób? Narysuj samodzielnie lub napisz. 
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CZWARTY DZIEŃ ŚWIĄT – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

Zmartwychwstanie Jezusa jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze świadczy o ogromnej 
mocy samego Boga. Wiara w zmartwychwstanie jest wiarą w samego Boga. Jeśli Bóg istnieje 
i jeśli jest Stworzycielem całego wszechświata, nad którym ma władzę, to ma także moc do 
wzbudzenia z martwych. Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć, nienawiść, 
obojętność, każde cierpienie. To zwycięstwo, które nadaje nowy sens ludzkiemu życiu, 
zmaganiu, cierpieniu. 

 

Czytanie: J 20,1-9 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 
«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń 
i szli do grobu.  Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna  oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 
[które mówi], że On ma powstać z martwych. 

Podstawową prawdą,  od której  w chrześci jaństwie wszystko się  

zaczyna, nie  jest  krzyż,  a le  właśnie zmartwychwstanie.  

1. Apostołowie biegną do grobu, aby sprawdzić informacje otrzymane od Marii Magdaleny.  
Szukają prawdy. Czy ty przekazujesz informacje o wydarzeniach zgodnie z prawdą? Czy 
zawsze mówisz prawdę? Narysuj to lub napisz. 
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1. W jaki sposób chciałbyś spotkać Jezusa Zmartwychwstałego w twoim życiu? Pokoloruj 
obrazek związany z dotarciem Apostołów do grobu. 
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PIĄTY DZIEŃ – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

Poniedziałek Wielkanocny we Włoszech nazywany jest Świętem Anioła, ponieważ to 
Aniołowie przynieśli człowiekowi informację i prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Dzisiaj 
prawda o przezwyciężeniu śmierci nie robi już na nas szczególnego wrażenia, bo zostaliśmy 
do niej przyzwyczajeni. 

Czytanie: Łk 24,36-42  

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój 
wam!»  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.  Lecz On rzekł do nich: «Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?  Popatrzcie na moje 
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak 
widzicie, że Ja mam».  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości 
jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?»  Oni 
podali Mu kawałek pieczonej ryby.  Wziął i jadł wobec nich. 
 
 
Jezus Zmartwychwstały objawia się  uczniom jeszcze przez czterdzieści dni. Nie ukazuje się w 
jeden sposób, lecz za każdym razem inaczej, w zależności od tego, z kim się spotyka. Nazwij 
uczucia, które dostrzegasz w sercach bohaterów Ewangelii.  Pokoloruj obrazek 
przedstawiający spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami.  
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W jaki sposób chciałbyś spotkać się z Jezusem Zmartwychwstałym? Narysuj lub napisz. 


